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Wakacyjne pamiątki na ścianie: jak je wyeksponować?

Pamiątki z podróży nie tylko przywołują na myśl miłe
wspomnienia, ale też zdobią wnętrza naszych mieszkań.
Zawieszone na ścianie, suficie lub ustawione na półce cieszą
oko, nie zagracając przestrzeni. Podpowiadamy, jak efektownie
je zaprezentować i zamocować.
Nietuzinkowe souveniry ozdobą każdego wnętrza

Z każdej podróży: dalekiej i bliskiej, krótkiej i długiej warto przywieźć ze sobą oryginalną pamiątkę, która przyozdobi wnętrze i
wprawi domowników w dobry nastrój. Doskonale sprawdzą się tu rzeczy, które nawiązują do lokalnej kultury i tradycji. Takich
skarbów warto szukać na straganach miejscowych sprzedawców, oferujących często własnoręcznie wykonane przedmioty.
Należą do nich pieczołowicie zdobione ceramiczne naczynia, które wyeksponowane na regale w jadalni lub półce w kuchni
pozwolą przywołać zapach i smak nowopoznanych potraw. Z kolei egzotyczny klimat do łazienki wprowadzi etniczna biżuteria
– mocne kolory, wyjątkowe kształty i wzory odbijających się w lustrze kolczyków, korali i bransolet ożywią przestrzeń i z
powodzeniem zastąpią klasyczne dodatki w postaci kąpielowych gadżetów. W salonie na komodzie można wystawić zakupione
książki w twardych lub skórzanych oprawach czy oryginalne instrumenty, takie jak grzechotki czy bębenki, których dźwięk
rozbrzmiewał będzie podczas spotkań z rodziną i przyjaciółmi. W boho wnętrzach dobrze wyglądać będą figurki ludzi i zwierząt
z ciemnego, egzotycznego drewna przywiezione z gorącej Afryki, natomiast w przestrzeń urządzoną w stylu marynistycznym
wpasują się wyłowione z oceanu muszle.

Pięknie i bezpiecznie

Jeśli w mieszkaniu brakuje już miejsca na dopiero co przywiezione wakacyjne skarby, warto pomyśleć o zamontowaniu
dodatkowych półek. Możemy pokusić się o ich montaż w różnych układach. Wystarczy odrobina wyobraźni, by z kilku półek
wyczarować na ścianie kształt drzewka lub ciekawej figury geometrycznej. Zanim jednak zabierzemy się za montaż,
przyjrzyjmy się samej ścianie i zwróćmy uwagę na wybór kołków. Tylko poprawnie wykonane mocowanie jest gwarancją tego,
że piękna aranżacja nie wyląduje nagle na podłodze. Dobrym wyborem będą kołki uniwersalne, które radzą sobie z
większością typowych ścian w budownictwie mieszkaniowym, w tym z cegłą, płytą gk czy pustakami, a nawet podłożem
mieszanym.

Jak znaleźć i dobrać ten właściwy kołek? – Do montażu dekoracji, które nie ważą więcej niż 2 kg, śmiało możemy wykorzystać
uniwersalne kołki w rozmiarze 6 lub 8. Cenniejsze i cięższe przedmioty warto powiesić na specjalnych wydłużonych wersjach
dybli. W marketach budowlanych znajdziemy gotowe zestawy kołków z wkrętami i śrubami. Nie trzeba się więc martwić
zakupem specjalistycznych narzędzi. Przykładem rozwiązania dedykowanego do płyt gipsowo-kartonowych jest nowość w
ofercie fischer – samonawiercający kołek DUOBLADE, który doskonale nadaje się do szybkiego i łatwego montażu. Został tak
zaprojektowany, aby do jego precyzyjnego zakotwienia w ścianie wystarczył jedynie ręczny wkrętak. Kołek wykonany z
wytrzymałych materiałów posiada dodatkową strefę rozporową, co daje możliwość zawieszania elementów o wadze nawet
kilkunastu kilogramów. Dybel nie kręci się podczas montażu dzięki bocznym wypustkom, a końcówka samowiercąca z trzema
ostrzami pozwala na szybkie i przede wszystkim bezpieczne kotwienie w ścianie – mówi Kamil Burkacki, dyrektor ds.
technicznych fischer Polska.

W zależności od wystroju wnętrza można powiesić półkę z naturalnego drewna, którą wykonać może stolarz lub taką
wykonaną z połyskującej, jasnej płyty zakupioną w sklepie z meblami. Dobrym sposobem jest ulokowanie jej na ścianie

page 1 / 2

Dom.pl | Wakacyjne pamiątki na ścianie: jak je wyeksponować?
Copyright DOM.pl Sp. z o.o. - redakcja@dom.pl
https://www.dom.pl/wakacyjne-pamiatki-na-scianie-jak-je-wyeksponowac.html
symetrycznie, jedna pod drugą np. na wzór schodków. Aby zachować równe odstępy trzeba użyć poziomicy i metra. Tak
rozmieszczone półki wprowadzą harmonię do wnętrza i pięknie eksponować będą wakacyjne pamiątki.

Własna galeria na ścianie

Miłośnicy fotografii, którzy zamiast pamiątek wolą uwieczniać wyjątkowe chwile, wywołane zdjęcia mogą powiesić w postaci
galerii na ścianie nad łóżkiem, schodami lub kanapą. W ramach świetnie prezentować się będą zakupione w podróży
pocztówki czy plakaty ukochanej sportowej drużyny, której stadion udało się odwiedzić podczas urlopu. Coraz częściej w
pokoju wiesza się także tekstylia – koszulka z napisem „I love NY” czy ręcznie tkane, kolorowe tkaniny oprawione w antyramy
doskonale uzupełnią całą aranżację. W ramkach możemy wyeksponować również zebrane i ususzone kwiaty oraz liście – to
doskonała propozycja dla właścicieli wnętrz przyozdobionych elementami nawiązującymi do roślinnych motywów.

Przy tworzeniu galerii warto wykorzystać ramy o różnych rozmiarach. Aby równo powiesić je na ścianie, dobrze na początku
rozłożyć wszystkie na dużym arkuszu papieru, następnie ułożyć w wybrany kształt i odrysować każdą po kolei. Taki szablon
trzeba umieścić na ścianie np. za pomocą taśmy malarskiej i w oznaczone miejsca wwiercić kołki uniwersalne z wkrętami.
Teraz pozostaje już tylko zawieszenie ramek wg wzoru. Tak, w krótkim czasie własnoręcznie stworzymy domową galerię, która
stanie się niezwykłą ozdobą każdego wnętrza.

Klimat dalekich wojaży może zostać z nami cały rok. Wystarczy kilka
ukochanych pamiątek i odpowiednie miejsce do ich wystawienia.
Wakacyjne skarby są oryginalną alternatywą dla tradycyjnych dodatków
upiększających mieszkanie. Warto zatem przed zakupem dokładnie
przemyśleć, co ze sobą przywieźć, aby wpasowały się w charakter
przestrzeni.
FISCHER
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